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ABSTRACT 

Al-Imam Nooh Ibne Abi Maryam Aljam'a is one of the well known 

worldly personality among the International Scholars of Science of 

Hadith. Unluckily, his positive personality (Ta'deel) in the Science of 

chain of Narrators (Ilm-e-Asmaur Rijal wa See'r) had been hidden from 

the sights of worldly known scholars since centuries. This research 

contribution is based on manuscript of Al-Istighna fee Asma el 

Mashooreen Bilkuna by Hafiz Ibne Abdul Bar Al-Qurtubi Al-Maliki 

(death: 460 hijri) found from Mufti Ilahi Bakhsh Library Kandhala India، 

despite of the Jarah of other scholars. The manuscript is written by Al-

Hafiz Abi Abdullah Muhammad bin Abil Fatah Al-Ba'li Alhanbali 

(Teacher and Mentor of Al-Hafiz Al-Zahabi) (death: 709 hijri). This 

contribution tries to explore the personality of the great scholar as well as 

shower a spot light on the critic of scholars and highlight the reality of 

this Imam. 
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يف  ؤبحس احلجة يف مـخلساث احلضازي املسمل ،ؿىل سريت ٔبحس من احملسزني وواحس من كضات املسَمني-تـون هللا-ومهخلكم اًَ

 س خحسزنيؾيس نثري من احملسزني اًلساىم وامل  مـضةل مل ٍىس ًيحيّ  يحاول حي  س  و  مل من فلِاء دصاسان،، وؿَ اًلسمي واحلسًر

ٔبول من وضؽ احلسًر يف فضائي  ٔباب ؾعمة هوخ جن بئب مصميًياش: ٔبن ، ويه مضلكة زلى نثري من إاىل اًَوم ىاز احلض

ٔبُي املععَحاث يف ؿَوم احلسًر كسميا وحسًثا مثال ًوضاؿني احلسًر  ًٍولس رهص  وُو وضاغ نشاة، ،سوزتً  اًلصبٓن سوزتً 

 .جلك ًلؼة ؿَهيا ، فَخالحغ اًالكمٔبو ٔبسعوزت ذَعةحصَح ٔبم  ُو وُي اشلٍن ٔبكّصوا ًوضـِا،

 اجلامؽ جن بئب مصمي ف بئب ؾعمة هوخثـًص

َُ  ،اًُلصيش اجلامؽُ  ، ٔبتو ؾعمة املصوسي  جن حـوهة ؿىل كول الٔنرث ٔبتََ ًٍزسُ  ، اسُ هوخ جن ٔبيب مصميُو و  كايض و  دصاسان فلِ

يّة ظاحُة اًصذ ؿىل اجلِمية  صسًسُ  ،ألؿالم ٔبحسُ  ٔبُي مصو، وٕامامُ  ،ٔبُي مصو وؿاملُ  كضات دصاسان، ًـَوم، يف ا ، ملسمٌ س ُ

ي اًعحاتة، واكن هل ترص  اًيحٍصص اشلي وكف ؿىل ٔبظول اًـملاًـامل  تبٔموز ازلهَا، ، ؿاملٌ اًىذاة حصَحُ  اًىذاة واًس ية ؤبكاًو
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ا من اًىذة  وثشهصت احلفاع وحيرتم اشلُيب حني ًشهٍص يف اًـرب واتزخي إلسالم، وزٔبي وهفار  ؾيَ زوى، يوخ اًفلَِت وغرُي

 ، اًصذ ؿىل اجلِمَةومٌَ ثـملّ  ،واكن اكثحا هل ،اًفنت ؤبنرث من ظًصق ملاثي جن سَامين نخاة يف زيص َخ اًحزا هـمي جن حامذ

ونخة ٕاًََ ٔبتو حٌَفة جىذاة  ،ًومئش حٌَفة حٌ  ؤبتو ،اس خليض ؿىل مصو ،واكن ؿىل كضاء مصو ٔليب حـفص امليعوز

مث اس خلىض مصت تـس ٔبدصى تـس  ،وهل ٔبُي مصووركل اًىذاة ًخسا ،«وظَة ٔبيب حٌَفة ًيوخ اجلامؽت»كس اص هتصث ،موؾؼة

كس واكن  ،اجلامؽ ى هوخُ مّ واكن مؽ ركل ؿاملا تبٔموز ازلهَا فسُ  واكن ًـَيَ ؿىل اًلضاء ٔبتو ًوسف اًلايض، ،موث ٔبيب حٌَفة

 صوسيامل اًـحاش جن معـةكاهل  ،ٕاىل الٓن وكرصٍ ابقٍ  ،ل ٕاىل سىة احلَةفذحوّ  ،فَام وىل اًلضاء ،ىزل ٔبول ؿىل اشلًزق

 .«ظاحة اتزحي مصو»

صي.سفِان جن ؾٌَُة كال وكال اجن  .اكن صسًسا ؿىل اجلِمية :كال إلمام ٔبمحس جن حٌحيو  : زٔبًت ٔباب ؾعمة يف جمَس اًُز

 واحذج تَ ،ؾساهص: ٔبتو ؾعمة هوخ جن ٔبيب مصمي املصوسي اجلامؽ ًولة تشكل ٔلهَ مجؽ ؿَوما مجة من احلسًر واًفلَ وألذة

: ملاثي جن سَامين ألسذي ٔبظهل من تَخ، كسم ٕاىل «اتزخي مصو»وكال اًـحاش جن معـة املصوسي يف  حسلاهَة.يف ألزتـني اً 

هوخ جن ٔبىب مصمي.ىب ؾعمة فزنل ؿىل اًصسًق، وحزوح تبٔم بٔ  ،مصو
 (1)

يف رهص  «تَان اًومه وإلهيام»وكال اجن اًلعان يف 

ن مرتواك يف حسًر ٕااما خاء ا ؾيَ ؿىل ًسان ضـَف.حسًر: فَُس ًًدغي ٔبن حيمي ؿىل هوخ جن ٔبيب مصمي وٕان اك
 (2) 

وكال 

اجن ؿسي يف اًاكمي تـس ٔبن رهص ؾيَ ؿست ٔبحاذًر: ؤليب ؾعمة ُشا غري ما رهصث، وؿامة ما ٍصوًَ ل ًخاتؽ ؿَََ، وكس 

و مؽ ضـفَ ٍىذة حسًثَ. زوى ؾيَ صـحة نام رهصث ُشا احلسًر يف ازلؿاء، ُو
 (3)

 

اجن ؿسي ألحاذًر من ظًصق هوخ اجلامؽ اهخلاظا ؿَََ، ثفىصث فهيا جفّي ما رهٍص ؾيَ وخسهتا يف ظصق  وما رهص كال اًغالين:

 ٔبدصى تبًٔفاع مذيوؿة وٌَحسًر موكؽ ٔبدص.

شا هعَ:ًيوخ جن بٔ  «ألسامء واًعفاث»واحذج إلمام اًحهيلي يف ٔبذرب ا ٔبتو جىص جن احلازج  يب مصمي ؿىل هجة اًضم، ُو

 جن حِان، ٔب ا ٔبمحس جن حـفص جن هرص، زيا حي ى جن ًـىل، كال: عمـت هـمي جن حامذ، ًلول: عمـت هوخ جن اًفلَِ، ٔب ا ٔبتو دمحم

ًما، فسذَت اًىوفَة،  ٔبيب مصمي ٔباب ؾعمة، ًلول: نيا ؾيس ٔبيب حٌَفة ٔبول ما ػِص ٕار خاءثَ امصٔبت من ِحصَمش اكهت جتاًس هَجْ

ؾو ٕاىل زٔبهيا، فلِي ًِا: ٕان ُِيا زخال كس هؼص يف املـلول ًلال هل: ٔبتو فبٔػيين ٔبكي ما زٔبًت ؿَهيا ؾرشت ب لف من اًياش ثس

حٌَفة، فبٔثخَ، فلاًت: ٔبهت اشلي ثـمّل اًياَش املسائَي، وكس حصهت ذًيم؟ ٔبٍن ٕاًِم اشلي ثـحسٍ؟ فسىت ؾهنا، مث مىر 

ألزط. فلال هل زخي: ٔبزٔبًت كول هللا  س حـة ٔبايم ل جيَهبا، مث دصح ٕاٍهيا وكس وضؽ نخاتني: هللا ثحازك وثـاىل يف اًسامء ذون

و مـنك{ كال: ُو نام حىذة ٕاىل اًصخي: ٕاين مـم ؤبهت غائة ؾيَ. ؾز وخي: }ُو
 (4)

 

ي  كَت )اًحهيلي(: ًلس ٔبظاة ٔبتو حٌَفة زيض هللا ؾيَ فامي هفى ؾن هللا ؾز وخي من اًىون يف ألزط، وفامي رهص من ثبًٔو

 ؾز وخي يف اًسامء ومصاذٍ من ث ك وهللا ٔبؿمل، ٕان حصت احلاكًة ؾيَ، ما رهص ا يف الًٓة وثحؽ معَق اًسمؽ يف كوهل: ٕان هللا

مـىن كوهل:}ٔبٔبمٌمت من يف اًسامء{، وكس زوى ؾيَ ٔبتو ؾعمة ٔبهَ رهص مشُة ٔبُي اًس ية، ورهص يف مجةل ركل، وٕا ا ل هخلكم 

 يف هللا ثيشء.

 ،َزَ اجلََي ٔبيب ؾحس هللا دمحم جن ؾحس هللا احلامك اًيُساتوزيمن ظًصق ص  «اًلضاء واًلسز»ونشكل احذج إلمام اًحهيلي تَ يف

من  ذَقٌ  َـٔليب ؾعمة اجلامؽ يف وضؽ ٔبحاذًر فضائي اًلصبٓن سوزت سوزت، مث ثحِ  ي اٍهتمةَ من هلَ  ؤبولُ  ،غمن ٔبتسَ  اشلي ٔبولُ 

شا هعَ: ًلول: حسزيا ٔبتو  ،ـفص اًخس يتكال: عمـت ٔباب جىص دمحم جن ح ،ٔبذرب ا ٔبتو ؾحس هللا احلافغ اًياش حىت اًَوم، ُو
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كال: عمـت ٔباب ؾعمة  ،حسزيا ٕاجصاُمي جن زس مت ،حسزيا سـس جن مـار ،اًـحاش ٔبمحس جن سـَس جن مسـوذ املصوسي تيُساتوز

وبٓمن ابًلسز ذرٍي  ،من فضي ٔباب جىص ومعص ؤبحة ؿََا وؾامثن»سبًٔت ٔباب حٌَفة: من ٔبُي ادلاؿة؟ كال:  ،هوخ جن ٔبيب مصمي

«.ومل ًخلكم يف هللا ثيشء ،ومل ٍىفص مؤمٌا تشهة ،ومسح ؿىل اخلفني ،ورشٍ من هللا
(5)

 

شا املـخلس كال اًغالين: ونشكل  ،;7حامذ املعحوغ ض إلمام إلمام ٔبيب حٌَفة زواًة اتيًَ «اًفلَ الٔنرب»تـَيَ موحوذ يف  ُو

 .عَؽ احلنك جن ؾحس هللا اًحَريزواًة ٔبيب م  «لَ الٔنرباًف»يف  ول ًوخس، 8>ض «وظَة ٔبيب حٌَفة ٔلحصاتَ»يف 

ؾحس هللا جن ٔبمحس يف نخاة  اًس خة سوى اًًسايئ مبا زواٍ ص َخُ  اًرسدسُ  جن سـَس ازلازمُ  ٔبمحسُ  احلافغُ تَ ونشكل احذج

س هوخ اجلامؽ فلَِ دصاسان كال احلافغ ٔبمح :اًـَو ٌَـيل اًغفازإلمام اشلُيب يف  رهٍص ،اًس ية ؾن ٔبتََ ٔبمحس جن حٌحي اًضُداين

 ،وسبهٔل زخي ؾن هللا يف اًسامء ُو ،عمـت ٔباب ؾعمة هوخ جن ٔبيب مصمي زمحَ هللا :ًلول ،عمـت ٔبيب :جن سـَس ازلازم

سامُا اًييب ملسو هيلع هللا ىلص  :مث كال ،فٕاهنا مؤمٌة ،ٔبؾخلِا :كال ،يف اًسامء :كاًت ،ٔبٍن هللا :حبسًر اًييب ملسو هيلع هللا ىلص حني سبٔل ألمة َج حفس  

.ٔبن ؾصفت ٔبن هللا يف اًسامء ،ؤمٌةم
 (6)

 

وٌَحافغ ٔبيب جىص اًحهيلي اؾخياء جالكم احلَميي ول  سري ٔبؿالم اًيحالء:ورهص إلمام اشلُيب حسًثا من ظًصق هوخ اجلامؽ يف 

، 9=:ة ٔبذرب ا اًض َخ ٔبتو اًفضي ٔبمحس جن ُحة هللا جن اتح ألمٌاء تلصاءت ٔبيب احلجاح يف س يامي يف نخاة صـة إلميان: س 

ٔبهحب ٔا ؾحس املـز جن دمحم اًزباس، ٔبذرب ا ٔبتو اًلاس ساُص جن ظاُص يف س ية س حؽ وؾرشٍن ومخس مائة، ٔبذرب ا ٔبتو سـس دمحم جن 

ؾحس اًصمحن اًعحُة، ٔبذرب ا إلمام ٔبتو ؾحس هللا احلسني جن احلسن احلَميي، ٔبذرب ا جىص جن دمحم جن محسان، حسزيا ٔبحِس جن 

كال زسول هللا ظىل  جن ٕاجصاُمي، حسزيا هوخ جن ٔبيب مصمي، ؾن ًٍزس اًصكايش، ؾن ٔبوس جن ماكل كال:احلسن، حسزيا ملاثي 

ُشا حسًر غًصة، ل ًثخت مثهل ًوُن اًصكايش وهوخ يف  َ.لصبٓن ذؾوت مس خجاتة ؾيس دمتًعاحة اً»: هللا ؿَََ وسمل

ضحط احلسًر.
(7) 

ة احلَميي حسًثا من ظًصق هوخ اجلامؽ إبس ياذ وكس زوى احلافغ اشلُيب ٔبًضا يف ثشهصت احلفاع يف حصمج

و كولٌ  شا هعَ: ل مٌَ وخسٍصٌ ؿسِ  ؿال، ورهص تـسٍ كائست لكَة، ُو ٔبذرب ا املس يس اجلََي  تبٔن ًلذسي هل ُُك  من ٔبىت تـسٍ ُو

، ؾن ؾحس رشف ازلٍن ٔبتو اًفضي ٔبمحس جن ُحة هللا جن اتح ألمٌاء س ية مخس وجسـني وس امتئة تلصاءت ٔبيب احلجاح احلافغ

املـز جن دمحم، كال: ٔب ا ٔبتو اًلاس املس متيل، ٔب ا ٔبتو سـس ٔبمحس جن ؾحس اًصمحن اًيُساتوزي، ٔب ا إلمام ٔبتو ؾحس هللا احلسني جن 

احلسن احلَميي، ٔب ا جىص جن دمحم جن محسان اًعرييف،  ا ٔبحِس جن احلسني،  ا ملاثي جن ٕاجصاُمي،  ا هوخ جن ٔبيب مصمي، ؾن ًٍزس 

 «.ًعاحة اًلصبٓن ذؾوت مس خجاتة ؾيس دمتَ»ملسو هيلع هللا ىلص:  ،ؾن ٔبوس جن ماكل كال: كال زسول هللا اًصكايش،

َ مثال ٕاماٌم  هوخ اجلامؽ مؽ خالًخَ يف اًـمل حصك حسًثَ، ونشكل ص َزَ مؽ ؾحاذثَ، فنك من ٕامام يف فن ملرص ؾن غرٍي هسُدًو

، يف اًيحو ول ًسزي ما احلسًر، ووهَؽ ٕاماٌم يف احلسً ر ول ًـصف اًـصتَة، ؤكيب هواش زٔبٌش يف اًضـص ؾصي من غرٍي

وؾحس اًصمحن جن همسي ٕاماٌم يف احلسًر ل ًسزي ما اًعة كط، وهكحمس جن احلسن زٔبٌش يف اًفلَ ول ًسزي ما اًلصاءاث، 

من اًـمل ٕال كََال، ؤبما ، ويف ادلةل: وما ٔبوثوا «وٌَحصوة زخال ًُـَصفون هبا»ووحفط ٕاماٌم يف اًلصاءت اتًف يف احلسًر، 

حفسخٌا هللا وهـم اًوهَي. ،ما ٔبكي من ًـمي مهنم تشكل اًلََي ،اًَوم مفا تلي من اًـَوم اًلََةل ٕال اًلََي يف ٔب اش كََي
 (8)

 

 ٔبيب ؾعمة هوخ اجلامؽمام ٔبيب حٌَفة لٕ  وظَة إلمامنخاة 

و ثوزَق مٌ ياك وظَة إلمام ألؾؼم ٔبيب حٌَفة ًيوخ اجلامؽ ُو شٍ اًوظَة  ،وصْ كضاء تسلت مَ  هوخٌ  ّلَ َ واؾامتذ ؿَََ حني وُ ُو ُو

 اًلضاءَ  ّلَ ثخساًوت تني ٔبُي مصو حِال تـس حِي، َبَول ًـصف ٔبحس من اجلازحني ًِشٍ اًوظَة؟ ٔبومل جيصحَ ٔبحس مهنم حني وُ 
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وا ًخـًزهل ملا اكن احلق مـِم؟ و اكن اكراب مرتواك؟ ٔبومل حياًو  .ُو

 َ يف املس خسزك.نام ٔبكّص احلامك هفسُ  ِم يف ألمةم وثـسًَُ ي حصُح دِ ٍن كُ من ٔبمئة اشلؤبتو حٌَفة يف مجةل 

اًـَي »يف مععَح احلسًر ما رهٍص يف  َزٔبًُ  يَ دِ فة من مجةل ٔبمئة املسَمني كُ وحنن هلمي مؽ إلمام اًرتمشي اشلي حـي ٔباب حٌَ

حسزيا محموذ جن غَالن، حسزيا ٔبتو حي ى ص اجملسل اخلامس: ٔبمحس صاهص، ذاز ٕاحِاء اًرتاج اًـصيب املَحق تبٓدتعحـة  «اًعغري

 اذلاين، كال: عمـت ٔباب حٌَفة، ًلول: ما زٔبًت ٔبحسا ٔبنشة من خاجص اجلـفي، ول ٔبفضي من ؾعاء جن ٔبيب زابخ.

و دـمصو : ٔبذربين إلمام ٔبتامليك يف مٌاكة ٔبيب حٌَفةوٕاًَم هط وظَة ٔبيب حٌَفة: كال إلمام ظسز ألمئة موفق جن ٔبمحس 

مي جن ٕاسامؾَي اًعفاز ٕاخاست، ٔب ا وازلي كصاءت ؿَََ ؤب ا ٔبعمؽ، ٔب ا  ؾامثن جن ٔبمحس إلسفصائُين يف نخاتَ، ٔب ا ص َخ إلسالم ٕاجُص

 اًفلَِ ٔبتو هرص ٔبمحس جن دمحم اًًسفي، ٔب ا ٔبتو ؾحس هللا دمحم جن معص اًزباز، ٔب ا ألس خار ٔبتو دمحم احلازيث، ٔب ا ٕاجصاُمي جن ؾحس هللا

ن ذاوذ اًيُضاتوزي، عمـت احلسني جن ثرش جن اًلاس، عمـت ٔبيب، عمـت هوخ جن ٔبيب مصمي ًلول: نيت ٔبسبٔل ٔباب حٌَفة ج

ا وًحُهنا، ونيت ٔبسبهٔل ٔبًضا ؾن املسائي اًغامضة وؿامة ما نيت ٔبسبهٔل ؾن مسائي  ـرُب ؾن مـاين ألحاذًر فاكن ًفرسُا ًو

اًلضاء، كال: فَام زحـت ٕاىل َمْصو ومل ٔبًحر كََال حىت اتخََت ابًلضاء ؤبتو  اًلضاء وألحاكم، فلال ًوما: ايهوخ ثسق ابة

حٌَفة ابق، كال: فىذحُت ٕاًََ نخااب ُبؿَمَ ركل ؤبؾخشز ٕاًََ، فىذة ٕاّل من ٔبيب حِيفة ٕال ٔبيب ؾعمة: وزذ نخاتُم ووكفت 

ًصق، فاظَة ًيفسم خمصخا وؿََم تخلوى هللا ؿىل مجَؽ ما فَِ، وكسلَث ٔبماهة ؾؼمية ًـجز ؾهنا اًىداز من اًياش ؤبهت اكًغ

فٕاهنا كوام ألموز واخلالض يف املـاذ واًيجات من ُك تََة، وتَ ثسزك ٔبحسن اًـواكة، كصن هللا خبري اًـواكة ٔبموز ا ووفلٌا 

 ملصضاثَ ٕاهَ عمَؽ كًصة.

ي اًعحاتةواؿمل: ٕان ٔبتواة اًلضااي ل ًسزوِا ٕال اًـامل اًيحٍصص اشلي وكف ؿىل ٔبظول اًـمل:  واكن هل  ،اًىذاة واًس ية ؤبكاًو

ترص وزٔبي وهفار، فٕارا ٔبصلك ؿََم ص ئي من ركل فازحي ٕال اًىذاة واًس ية وإلحامغ، فٕان وخسث ركل ػاُصا فامعي 

تَ وٕان مل جتسٍ ػاُصا ٕافصذٍ ٕال اًيؼائص، واسدضِس ؿَََ الاظول مث امعي مبا اكن ٕاىل ألظول ٔبكصة وتَ ٔبص حَ، وصاوز ٔبُي 

صفة واًحرص فٕان فهيم ٕان صاء هللا من ًسزك ما ل ثسزنَ ٔبهت، فٕارا خَس ٕاًَم اخلعامن فسو تني اًضـَف واًلوي املـ

َبٔش اًوضَؽ واًرشًف واًوضَؽ يف اجملَس وإلكدال واًالكم، ول ثؼِصّن من هفسم صُئا ًعمؽ  فِم اًرشًف ًرشفَ ًو

شُة ؾهنام جخي اجلَوش واًصوغ، مث لكمِام  ،من اجلَوش فسؾِام حىت ٌس متىٌا ،ـفَ، وٕارا خَس اخلعامن تني ًسًمضً ًو

ل ٔبن  ،وذؾِام حىت ًفصغا من مجَؽ من مجَؽ ما ًٍصسان ،ول ثـجَِام ،واس خوؾة الكم ُك واحس مهنام ،الكمم جصفق وافِمِام

ضاء تني اًلصابث وزذ ًبٔذشا يف فضي فمتيـِام ؾن ركل وثحني هلام ركل، ول ثلغ ٕال ؤبهت فازػ اًلَة، ول ثـجي ًفعي اًل

مه جماًس ًـَِم ًععَحون، فٕان اكن وٕال كضُت تُهنم، ول ثلغ ؿىل ٔبحس حىت ًخخني كل اًوحوٍ اًيت ٔبًزمَ ركل، ول 

ثَلن اًضاُس ول جرش يف جمَسم ول ثوم ٕال ٔبحس ول حلكن ٕال كصاتخم صُئا من ألموز ول جتَنب ٔبحسا يف ذؾوت فذَزمم 

َس اًلضاء، ؤبرص ثلوى هللا ؿىل ما سواٍ ٍىفِم ٔبموز ازلهَا والٓدصت وٍصسكم اًسالمة زسكٌا هللا اٍهتمة ول ثخحسج يف جم

وٕاايك حِات ظَحة ومٌلَحا هصميا.
 (9)

 

 نخاة إلميان وهل

 سـَس جن دمحم جن ٔبمحس ٔبذرب ا : نخاة مس يسٍ ٔليب حٌَفةرهٍص ٔبتو دمحم ؾحس هللا جن دمحم جن ًـلوة احلازيث اًحزازي يف

 اًُْرَجْيسي مسافص جن احلازج جن حامذ ٔبتو حسزيا اًَْرَجْيسي، سِي ٔبتو احلازج جن حامذ جن اًواحس ؾحس حسزيا مشاين،اهل
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 ؿَلمة ؾن ٕاجصاُمي ؾن حامذ ؾن اثتت، جن اًيـامن حسزين إلميان، نخاة يف مصمي ٔبيب جن هوخ حسزيا معصو، ٔبتو مبحموذ ًـصف

 اًسالم: فلال تَاٌط، زَاةٌ  ؿَََ صاة ظوزت يف وسمل ؿَََ هللا ظىل اًييب ٕاىل خرًبي خاء كال مسـوذ جن هللا ؾحس ؾن

 ....اًسالم وؿََم:"وسمل ؿَََ هللا ظىل هللا زسول كال هللا، زسول اي نكؿََ

.متاما ئَيورهص حسًر خرب 
(1)

 

وما هلي ؾن حصخ إلمام اجن املحازك ما رهٍص املزي يف هتشًة اًىامل
(10)

ل هـمي جن حامذ: س ئي اجن املحازك وغرُيٍ يف نخهبم: كا 

ؾن هوخ جن ٔبيب مصمي، فلال: ُو ًلول: ل ٕاهل ٕال هللا. وكال اجن املحازك ًوهَؽ: حسزيا ص َخ ًلال هل: ٔبتو ؾعمة اكن ًضؽ نام 

 حٌَفة ًضؽ املـىل جن ُالل. وغرٍي من ُشٍ ألًفاع ؾن اجن املحازك، وغاٍهبا محموةل ؿىل تساًة زٔبًَ نام اتخيل ُو يف حق ٔبيب

، ووزق ٔباب ؾعمة نام ثالحغ تـُس، وازلًَي ؿَََ ما رهٍص إلمام ظسز ألمئة موفق جن ٔبمحس امليك يف  اتخساء، مث حتول ٕاىل غرٍي

مٌاكة ٔبيب حٌَفة تـس ٔبن رهص هل موؾؼة ٔبيب حٌَفة، وكال: ؤبتو ؾعمة هوخ جن ٔبيب مصمي ٕامام ٔبُي مصو ًولة ابجلامؽ ٔلهَ 

َس ٌَمياػصت وجمَس زلزوش اًفلَ وجمَس ملشاهصت احلسًر ومـصفة مـاهََ واملغاسي وجمَس ملـاين اكن هل ٔبزتـة جماًس جم

اًلصبٓن وألذة واًيحو، وكِي اكن ركل ًوم ادلـة، وكال ٔبتو سِي ذاكان: ٕااما عمي هوخ اجلامؽ ٔلهَ اكن هل ٔبزتـة جماًس: 

ي ٔبيب حٌَفة وجمَس ٌَيحو وجمَس ًٔلصـ از، واكن من ألمئة اًىداز، وجلالةل كسٍز زوى ؾيَ صـحة جمَس ٔلرص وجمَس ٔلكاًو

ام ُام ومؽ ُشٍ اجلالةل ًزم ٔباب حٌَفة وزوى ؾيَ اًىثري، وملا ماث كـس اجن املحازك ؿىل ابتَ زالزة ٔبايم ًـين  واجن حصجي ُو

ٌَخـًزة زمحَ هللا.
 (11)

 

من حصّذ حسًثَ وثبٔذش ؾيَ، فلس زوى اخلعَة ًولس هلي اجن املحازك ٔبًضا ؾن ٔبيب ؾعمة مععَحاث ؿمل احلسًر وكواؿس 

كال: زيا معص جن ٔبمحس جن ؾامثن  ،ٔبذربين ٔبتو ثرش دمحم جن معص اًوهَي (::62اًحغساذي يف اًىفاًة يف ؿمل اًصواًة)ض/

كال:  ،كال: زيا ؾحس هللا جن محموذ املصوسي، زيا ٔبمحس جن معـة، زيا معص جن ٕاجصاُمي ،اًواؾغ، زيا دمحم جن احلسن امللصئ

 ،: ممن ثبٔمصين ٔبن ٔبعمؽ الآثز؟ كال:" من ُّك ؿْسٍل يف ُواٍ ٕال اًض َـةَ سبٔل ٔبتو ؾعمة ٔباب حٌَفةًلول:  ،عمـت اجن املحازك

 ،ٔبما ٕاين ل ٔبكول: ٕاهنم ٍىشتوهنم ٔبو ًبٔمصوهنم مبا ل ًًدغي ،ومن ٔبىت اًسَعان ظائـا ،فٕان ٔبظي ؾلسمه ثضََي ٔبحصاة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص

فِشان ل ًًدغي ٔبن ٍىو ا من ٔبمئة املسَمني، ؤبما من حصك ازلؿات من ٔبُي اًحسغ ٔبن  ،ًوىن وظبٔوا هلم حىت اهلاذث اًـامة هبم

 وزوى معن مل ٍىن ذاؾَة ٔبو ٔبفىت تشكل. ،ٍصوي ؾهنم

 اجلامؽ جن بئب مصمي ثوزَق بئب ؾعمة هوخ

ويه -ؤبؾور ابهلل من اًض َعان اًصحمي اٌَـني-ثوزَلَ حبمس هللا ؤبما ٔبًفاع اًخوزَق هل فِيي ما ٔبثفصذ هبا ؤبول من ػفصث ؿيل

 «:اًس ية»جن حٌحي اًضُداين يف نخاتَ  جن دمحم إلمام ؾحس هللا جن ٔبمحس نام كال إلمام جنُ 

حسزيا دمحم جن اًـحاش ظاحة اًضامة، كال: عمـت ًوسف جن هوخ، كال ٔبتو ؾحس اًصمحن، مث عمـت ٔب ا من ًوسف جن هوخ 

َِْحًة ًٔلتْيَاء، ٔبما فهيم ٔبحٌس تَفِذم تخرش، كال ًوسف: فسبًَٔت تـُس، ً لول: عمـت ٔباب ؾعمة ًلول: عمـت اجن املحازك ًلول: َد

ؾحسان ؤبحصاة اجن املحازك ؾن ُشا، فلاًوا: ٕان ٔباب ؾعمة زخي ظسوق، واكن اجن املحازك ًخلكم جالكم ُشا مـياٍ.
 (12)

 

                                                           
( ط: املكتبة اإلمدادية 482: 1مسند اإلمام أيب حنيفة، أبو دمحم عبد هللا بن دمحم بن يعقوب احلارثي البخاري)- 1)

 .مكة املكرمة
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 ُ شا ثوزَق من اجن املحازك اشلي ه  ًزاما. غ ُشا اًالكمَ الحَ فََُ  ،يف اجلامؽ يَ اجلصخُ لي ؾ ُو

احملفوػة خبط  ،اًلصظيب املاًيك ٌَحافغ اجن ؾحس اًرب اٍمنصي« الاس خغياء يف ٔبسامء املضِوزٍن ابًىىن»وؾيسي من وسزة 

ذاثَ، املعوزت من اشلُيب، وؿَََ تـغ ساي ازلهَا إلمام حافغٔبيب اًفذح اًحـيل احليحيل، ص َخ احلافغ ٔبيب ؾحس هللا دمحم جن 

ٔبتو ؾعمة املصوسي اخلصاساين كايض مصو، هوخ جن ٔبيب مصمي ًٍزس  وهعَ: ;>دزاهة مفيت ٕاًِيي خبش اًاكهسَُوي ابًِيس وزكة 

جن حـوهة، زوى ؾن ألمعش وغرٍي وزى ؾيَ صـحة وغرُيٍ، ؾيسمه زلة، مرتوك احلسًر، ٍصوي حسًر اًضمس واًلمص 

حسًر مٌىص.
 (13) 

ؾن دمحم جن ؿيل جن « إلنامل»ٌَحامك اًيُضاتوزي هلهل احلافغ مغَعايئ جن كََج يف « اتوزاتزخي هُض»ويف 

ؤبما حصخ إلمام ٔبمحس جن حٌحي  احلسن جن صفِق كال: عمـت ٔبيب ًلول: اكن ٔبتو ؾعمة حصَح اًىذاة ٕال ٔبهَ اتخيل ابًلضاء.

 حاذًر مٌانري مل ٍىن يف احلسًر تشاك.اًضُداين نام رهٍص املزي وغرٍي نثرًيون كال ٔبمحس جن حٌحي: جصوي بٔ 

ُشا اجلصخ اشلي هلي ؾن ٔبمئة املخلسمني كس تًَت   كال اشلُيب يف اتزخي إلسالم: ٔبزاذ تشكل ًـين اكن ل جيَس حفغ اًلصبٓن.

وحوُِا وثربٔبث من ؾِست ؤبما حصخ املخبٔدٍصن وحىت هتمة وضـَ ألحاذًر سوزت سوزت ؤبول  اكَِا احلافغ احلامك 

ؤبيب  ،ؤبما حصخ اًيُساتوزًني ٔكيب ؿيل اًيُساتوزي ،مث زوى هل يف املس خسزك فلكِا غري مفرست ،اتوزي يف املسذياًيُس

فهل ؿالكة اًخـارص واًخيفص يف املس ك وثوسًؽ ٔبزاء ٔبحصاة ٔبيب حٌَفة يف اًـامل ٔبغَحة  ،واحلامك اًيُساتوزي ،ٔبمحس اًيُساتوزي

ِشا احلسًر موكؽ بٓدص. يف ٔبموز ممَاكث إلسالمِة يف سماهنم،  ًو

 رهص اجلازحني ؤبًفاػِم

ؿىل هفسَ توضؽ  حامؿة من ٔبكصّ  «املسذي ٕاىل نخاة إللكَي»ؤبما اجلازحون ٔليب ؾعمة اجلامؽ، فلس رهص احلامك اًيُضاتوزي يف

سوزت ألحاذًر ؾن ٔبيب ؾامز املصوسي ًلول: كِي ٔليب ؾعمة من ٔبٍن كل ؾن ؾىصمة ؾن اجن ؾحاش يف فضائي اًلصبٓن 

سوزت، ًوُس ؾيس ٔبحصاة ؾىصمة ُشا؟ فلال: ٕاين كس زٔبًت اًياش كس ٔبؾصضوا ؾن اًلصبٓن واص خغَوا تفلَ ٔبيب حٌَفة، 

ومغاسي دمحم جن ٕاحساق، فوضـت ُشا احلسًر حس حة.
 (14)

 

َ: تَغين ؾن اجن املحازك ٔبهَ كال يف احلسًر اشلي ٍصوًَ ٔبتو ؾعمة ؾن ملاثي جن حِ ان يف وكال ٔبمحس جن دمحم جن ص ًَو

ا.  اًضمس واًلمص ًُس هل ٔبظي. كال اًحزازي: ؾن ملاثي جن حِان مٌىص احلسًر، وكال يف موضؽ بٓدص: راُة احلسًر خسًّ

وكال اجلوسخاين: ٌسلط حسًثَ. كال حي ى جن مـني: ًُس تثلة. وكال ٔبتو حامت ومسمل جن احلجاح واًسايج ؤبتو ثرش 

ًسايئ: ًُس تثلة، ول ٍىذة حسًثَ. كال اجن حدان: اكن ًلَة ألساهَس ازلوليب وازلازكعين: مرتوك احلسًر. وكال اً 

 وٍصوي ؾن اًثلاث ما ًُس من ٔبحاذًر ألزحاث، ول جيوس الاحذجاح تَ حبال.

صُمز، واكن موىل تين متمي، «:اتزخي َمصو»كال مغَعايئ: ورهص ٔبتو زخاء دمحم جن محَسَوًَ اًس ححي يف  ُُ اكن ٔبتوٍ جموس َّا من ٔبُي 

ٔبتو ؾعمة مذلسم يف ُشٍ «: اتزخي هُضاتوز»ؿَََ إلزخاء والكم ٔبُي اًصٔبي، ومل ٍىن مبحموذ اًصواًة. وكال احلامك يف  غَة

ا يف  اًـَوم ؿىل ما رهٍص ٔبُي تسلٍ ٕال ٔبهَ راُة احلسًر مبصت، وكس ٔبحفش ٔبمئة احلسًر اًلول فَِ ًرباُني ػاُصت ًعول رهُص

: اكن نشااب. وكال ٔبتو سـَس اًيلاص: زوى املوضوؿاث. وكال ٔبتو ٔبمحس احلامك: راُة ُشا املوضؽ. كال ٔبتو ؿيل اًيُضاتوزي

ورهٍص اًربيق يف املرتونني، ؤبتو اًـصة، واجن اًسىن، واًـلِيل، واًحَري، واجن اجلازوذ، وامليخجال يف مجةل  احلسًر.

  واتزخي إلسالم ومازان الاؾخسال.اًضـفاء.ُشٍ خةل ما هلَخَ من هتشًة اًىامل وٕانامل هتشًة اًىامل ملغَعايئ
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فَيرمت اًالكم تلول واحس من حمسج ازلايز اًِيسًة واًحاهس خاهَة ؤبحس ٔبتعال ؿمل اجلصخ واًخـسًي ؤبسامء : خمخرص اًالكم

و ص َري ؤبس خاري يف ؿَوم احلسًر دمحم ؾحس اًصص َس اًيـامين نام ؿَّ  ق ؿىل املسذي ًإلمام احلامك اًيُضاتوزي اًصخال ُو

 ِم هللا ؿىل ادلَؽزمح 
(15)

شا هعَ:  ٕان احلامك اًيُضاتوزي ظاحة املس خسزك ٔبّول من تنّي ُشا اًلعة إبس ياذٍ ٕاىل ٔبيب ُؾامزت  ُو

ا حبص اًـَوم ؾحس اًـيل  ام، فاس متّص ُشا اًيلُي يف ُك ؾرص حىت رهُص املصوسي مث ثلي ؾيَ اجن اًعالخ واًس َوظي وغرُي

ّي اٌَىٌوي من غري ص هية، واحللِلة ٔبهنا كعة خمرتؿة وزواًة مفرتات ؿىل إلمام اًعسوق اًِيسي وإلمام ٔبتو احلس ياث ؾحس احل

 ل ظةل ًِا ابحللِلة.

ِشا اًححر  احِخان،  احِة هلََة و احِة ؾلََة، ٔبما اًيلََة فٔلن ُشٍ اًصواًة امليلوةل ؾن ٔبيب ُؾامزت مٌلعـة، ٔلن ٔباب ُؾامزت  ًو

مبا هلهل اشلُيب 7;6(، وثويف ٔبتو ؾعمة س ية 2/609جن ثغصي جصذي يف صشزاث اشلُة )مبا هلهل ا 288املصوسي ثويف س ية 

 ( فؼِص اًفصُق يف اتزخي وفاهتام تبٔحس وس حـني س ية.>>/6يف ذول إلسالم )

من فالن، مث  مث مل ًـّس ٔبحس من املؤًفني....فامي ؿَميا....ٔباب ؾامزت من املـّمٍصن، وما تنّي ٔبتو ؾامزت هفسَ ٔبن اًلعة املشهوزت عمؽ

ًو سَميا ٔبن ٔباب ؾامزت اكن من املـّمٍصن ؤبن معٍص ًوم ثويف ٔبتو ؾعمة اكن لئلا ٌَسامغ، ًحلى الاهلعاغ ؿىل حاهل، ٔلهَ مل ًلي 

شٍ من ٔبضـف اًضـف رصاحة، ٔلن فهيا "كِي ٔليب ؾعمة" ومن كال ٔليب  ٕاهَ عمؽ ُو تيفسَ، تي رهٍص تعَغة "كِي"، ُو

موحوذا يف ركل اًوكت؟ وُشا مما مل ًُشهص يف اًصواًة، ومن املخَلن ٔبهَ مل ٍىن ُياك موحوذا وٕال  ؾعمة؟ واكن ٔبتو ؾامزت

 ًَلَال: كِي ٔليب ؾعمة ؤب ا حارض، ًوو اكن ُو موحوذا ُياك فمِلَ مل تشهص اس اًسائي.

ٔبًلى ؾحاء ُشا الهّتام ؿىل ؿاثق فاحلاظي ان مٌاظ ُشٍ اًصواًة ؿىل زخي جمِول مفثي ُشا ل ًـخرب يف اجلصخ، ًوـي اشلُيب 

(: وكال احلامك: وضؽ ٔبتو ؾعمة حسًر فضائي اًلصبٓن =;8/2احلامك اًيُضاتوزي ًـسم حصة اًصواًة فِلول يف مازان الاؾخسال )

س ما كَيا، وٕال ًلال اشلُيب: ٕان ٕاكصاز ٔبيب ؾعمة ؿىل وضؽ احلسًر اثتت. اًعوًي.  فِشا ألسَوة ًًؤ

ٔبن إلمام ٔباب ؾعمة اكن كس ثَلى اًفلَ ؾن ٔبيب حٌَفة واجن ٔبيب ًَىل، واحلسًَر ؾن جحاح جن ٔبزظات، ومن ٔبما اًياحِة اًـلََة 

يف سماهَ، ثـمل املغاسي من دمحم جن ٕاحساق، واًخفسرَي ؾن اًلكيب وملاثي جن حِان، واكن ٔبتو حٌَفة ًـمتس ؿَََ حىت وزى ؾيَ 

و ٔبس خارٍ، وهعح هل حني اس ُخليض ؿىل َمْصو ؤبت و حٌَفة اكن حًِا فىذة ٕاًََ نخاة موؾؼة، وركل اًىذاة ًخساوهل ٔبُُي ُو

 ٔبتو ًوسف كايض اًلضات. ؿىل اًلضاء َمْصو تُهنم، مث اس ُخليض تـس موث ٔبيب حٌَفة فلَِدي اًلضاَء واكن ًُـَُيَ

َخ إلمام اًحزازي، وملا ماث وكال ٔبمحس جن حٌحي: اكن صسًس اًصّذ ؿىل اجلِمَة، ومٌَ ثـمل اًصّذ ؿىل اجلِمَة هـمي جن حامذ ص  

(، ومن اكن حاهل مثهل 2/666كـس اجن املحازك ؿىل ابتَ زالزة ٔبايم ًـين ٌَخـًزة ما هلهل موفق جن ٔبمحس يف مٌاكة ٔبيب حٌَفة )

ـلس اجُن املحازك ؿىل ابتَ ٌَخـًزة، تلال يف حلَ ٔبهَ وضؽ ألحاذًر ؿىل زسول هللا ـمتس ؿَََ هحاز ألمئة حىت ص َزَ، ًو  ًو

اًىشة ؿىل اًييب ملسو هيلع هللا ىلص، َبَو مل ًـمل اجُن املحازك ٔبهَ نّشاة مفرٍت، مث ًلـس ؿىل ابتَ ٌَخـًزة زالزة ٔبايم، َبَو مل ًـمل ٔبتو ؾعمة ٔبن 

ي ًُخَعوز وضُؽ احلسًر مبثي ُشا اًصخي اشلي هل  ملسو هيلع هللا ىلص حصام، واكن كاضَا حينك تني اًياش ابًىذاة واًس ية حىت ماث، ُو

 ماكهة سامِة يف ألوساظ اًـَمَة؟

واًواكؽ ٔبن مثي ُشٍ اًلعة اذرتغ حاسسٍو ًـو وـحَ يف اًـَوم ومليعة كضائَ، واحللِلة ٔبن مؤُالث ٔبيب ؾعمة اًـَمَة 

( ٔبتو 2/666ًلول موفق جن ٔبمحس امليك يف مٌاكة ٔبيب حٌَفة ) وؾحلصايثَ ًـخف هبا مـازضوٍ، وهل جماًس وحفالث ٌَـَوم،

لّة ابجلامؽ ٔلهَ اكن هل ٔبزتـة جماًس: جمَس ٌَمياػصت، وجمَس زلزوش اًفلَ،  ؾعمة هوخ جن ٔبيب مصمي ٕامام ٔبُي َمْصو ًو



دلجحبیبیہ اسالمیکس  ذزاسة حتلِلِة حول حِات إلمام هوخ جن بئب مصمي اجلامؽ حصحا وثـسًال                               ء(2017)  2،امشرہ1/ 

 

09 

وجمَس ملشاهصت احلسًر ومـصفة مـاهََ واملغاسي، وجمَس ملـاين اًلصبٓن وألذة واًيحو...واكن من ألمئة اًىداز، وجلالةل كسٍز 

ام ُام فىِف ًـصة ُشا اًضرط اًخيفّص والاسدٌاكز ؾن مثي اًضغي وٍصغة ٕاىل ؿَوم  .زوى ؾيَ صـحة واجن حصجي ُو

سؾو اًياش ٕاىل اًحاظي ؿىل ظًصق الافرتاء ؿىل اًييب ملسو هيلع هللا ىلص؟  ٔبدصى ًو

شا احلامك اًياكي اًلعة ًلول يف  ىل ما ٔبتو ؾعمة مذلسم يف ُشٍ اًـَوم ؿ«: إلنامل»مبا هلهل مغَعايئ يف « اتزخي هُضاتوز»ُو

 رهٍص ٔبُي تسلٍ ٕال ٔبهَ راُة احلسًر مبصت.

واحللِلة ٔبن ُشٍ اًواكـة اكهت ملُرست جن ؾحس زتَ  (: ًـصف ابجلامؽ دلـَ اًـَوم.:8;/:«)اٌَسان»وكال احلافغ اجن جحص يف 

مازان  اشلي اكن مـصوفا يف وضؽ احلسًر، وكس اهدسخت ٕاىل إلمام ٔبيب ؾعمة دعبً نام رصخ تشكل إلمام اشلُيب يف

(: كال دمحم جن ؿُىس جن اًعحاد: كَت ملُرست جن ؾحس زتَ من ٔبٍن حئت هبشٍ ألحاذًر، من كصٔب نشا 8/270الاؾخسال)

و ظاحة  ضؽ احلسًر ُو ونشا اكن هل نشا؟ كال: وضـخَ ٔبزغة، كال اجن حدان: اكن ممن ٍصوي املوضوؿاث ؾن ألزحاث ًو

ي وكال ٔبتو ذاوذ: ٔبك  ّص توضؽ احلسًر.حسًر فضائي اًلصبٓن اًعًو

ا اشلُيب واملزي واحلافغ اجن جحص، لكِا ًُست تفاحضة ول  ومما ل خيفى ؿََيا ٔبن لكامث اجلصخ يف حلَ من احملسزني كس رهُص

ثضسًست من ٔبهنا مهبمة غري مفرست، واجلصخ املهبم ل ًلدي ابلثفاق، واشلي ًؼِص تـس ذزاسِا ؿىل الٔنرث ٔبن وكـت مٌَ 

يف زواًة احلسًر ٔلن احلسًر مل ٍىن هل فًٌّا مس خلال، فال حيخج مبا ُزوي ؾيَ، هـم ٍصوى مهنا ؿىل سخِي  ألدعاُء واًـرثاُث 

و مؽ ضـفَ ٍىذة حسًثَ  الاسدضِاذ والاؾخحاز نام رصخ تَ احلافغ اجن ؿسي: ُو

 هوخ جن ٔبيب مصمي، ؾن  ا» ( حسًثا ؾيَ إبس ياذ ؿال:7/6070وكس زوى احلافغ اشلُيب يف حصمجة احلَميي يف ثشهصت احلفاع)

 «.ًعاحة اًلصبٓن ذؾوت مس خجاتة ؾيس دمتَ»ملسو هيلع هللا ىلص:  ،ًٍزس اًصكايش، ؾن ٔبوس جن ماكل كال: كال زسول هللا

مث كال اشلُيب: هوخ اجلامؽ مؽ خالًخَ يف اًـمل حصك حسًثَ، ونشكل حسًر ص َزَ مؽ ؾحاذثَ، فنك من ٕامام يف فن ملرص ؾن 

َ مثال  ٕاماٌم يف اًيحو ول ًسزي ما احلسًر، ووهَؽ ٕاماٌم يف احلسًر ول ًـصف اًـصتَة، ؤكيب هواش زٔبٌش يف غرٍي هسُدًو

، وؾحس اًصمحن جن همسي ٕاماٌم يف احلسًر ل ًسزي ما اًعة كط، وهكحمس جن احلسن زٔبٌش يف اًفلَ  اًضـص ؾصي من غرٍي

، ويف ادلةل: وما ٔبوثوا من «وٌَحصوة زخال ًُـَصفون هبا»ًر، ول ًسزي ما اًلصاءاث، ووحفط ٕاماٌم يف اًلصاءت اتًف يف احلس

 «.اًـمل ٕال كََال

فثحت هبشا ٔبهَ ًُس توضاغ ٌَحسًر تي حصك حسًثَ ٔلهَ مل ٍىن من زخال احلسًر،وٕال فَواكن وضاؿا ٌَحسًر ملَا رهص 

َ،ؾخشازمن كدهل،تي رصخ ؿىل ركلاشلُيب الا  ،وؾحس اًصمحن جن همسي،ؤبيب هواش،ووهَؽ،فـيس اشلُيب هل ماكهة مثي سُدًو

وحفط،نام ثسّل ؿَََ اًـحازت اًساًفة اشلهص.اىهتيى الكم اًض َخ فََيؼص املًزسثـََلاث اًض َخ ؿىل املسذي.،ودمحمجن احلسن
(16)

 

 رهص من زوى هل واحذج تَ

ام اًرتمشي يف اًسنن ابة يف إلمام ٔبتو ذاوذ يف اًسنن ابة ما ًلول ٕارا زفؽ زٔبسَ من اًصهوغ، وإلم زوى هل )اًغالين(كَت:

ؤبتوٍ إلمام ٔبمحس  ،ؾحس هللا ٔبمحس جن حٌحي يف اًس يةو  اًـَي، وإلمام اجن ماخَ يف اًخفسري، نخاة فضي اًضام واٍمين، ويف

ؤبتو جىص ٔبمحس جن مصوان ازلًيوزي  ،ؤبتو اًض َخ ألظهباين يف اًـؼمة ،واًعرباين يف املـامج اًثالزة ،جن حٌحي يف املس يس

واجن  ،مـاين ألددازؤبتو جىص دمحم جن ٕاحساق جن ٕاجصاُمي اًالكابري اًحزازي احليفي يف  ،اجملاًسة وحواُص اًـملاًيك يف امل

ْىرَبي يف  ،واحذج تَ هللا زؤًةويف  ،يف اًسنن وازلازكعين ،صاُني يف فضائي ألؾامل ـُ ة اً ؤبتو دمحم  ،إلابهة اًىربىواجن تَع 
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ظاحة  تو جىص دمحم جن ٕاجصاُمي ألظهباين املـصوف ابجن امللصئوبٔ زيث اًحزازي يف مس يس ٔبيب حٌَفة، ؾحس هللا جن دمحم احلا

َاء ،ؤبتو اًلاس اًالًاكيئ يف اؾخلاذ ٔبُي اًس يةمس يس ٔبيب حٌَفة يف مـجمَ،  وظفة  ،ؤبتو هـمي ألظهباين يف حََة ألًو

من  اًلضاء واًلسزيف و ،ألسامء واًعفاث يف واًحهيلي ،َاثوؿيل جن معص احلصيب يف احلصت  ،ويف مس يس ٔبيب حٌَفة ،اجلية

ألمال وحي ى جن احلسني جن ٕاسامؾَي اًضجصي اجلصخاين يف  ،ويف فضائي ألوكاث ،ويف صـة إلميان ،ظًصق ٔبيب حٌَفة

خانؤبتو جىص دمحم جن ؾحس اًحايق ألهعازي اًىـيب احليفي ظاحة مس يس ٔبيب حٌَفة املـصوف تلايض  ،ارلُس َة يف  املاِزس ْ

واًفلَِ ٔبتو ، اًفلَِ واملخفلَ يف واخلعَة اًحغساذي ، اًحسلاهَةألزتـني واجن ؾساهص ازلمضلي يف ،مض َزة كايض املازس خان

واجن ؾحس  ،واحلامك يف املس خسزك وسىت ؾيَ ،يف املس خرصح ؤبتو ؾواهة ،ثيخَِ اًغافَنياٌََر هرص جن دمحم اًسمصكٌسي يف 

ًً  ؤبتو اًـحاش حـفص جن دمحم املس خغفصي ،ٔبتو جىص جن مصذوًَ يف ثفسرٍيو  ،اًرب يف اٍمتَِس ؤبتو فضائي اًلصبٓن،  سفي يفا

ٔبتو ٕاسامؾَي ؾحس هللا جن دمحم و  ،واجن مٌست يف ؾلائس اًسَف ،يف فضائي اًلصبٓن ئاًفضي ؾحس اًصمحن جن ٔبمحس اًصاسي امللص 

 .يف رم اًالكم ؤبُهل ألهعازي اًِصوي
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 (2/111موفق بن أمحد املكي ط اهلند) مناقب أيب حنيفة: -9

 (30/59)بريوتأبو احلجاج املزي ط مؤسسة الرسالة  :هتذيب الكمال -10
 (2/111مناقب أيب حنيفة: موفق بن أمحد املكي ط اهلند ) -11
 38ص دار ابن القيم الدمام كتابه السنة: عبد هللا بن أمحد بن حنبل الشيباين ط -12
بن أيب للحافظ ابن عبد الرب النمري احملفوظة خبط احلافظ أيب عبد هللا دمحم  االستغناء يف أمساء املشهورين ابلكىن)خمطوط( -13

 83الفتح البعلي احلنبلي، شيخ احلافظ الذهيب، املصورة من خزانة مفيت إهلي خبش الكاندهلوي ابهلند ورقة 
 (54)صأبو عبد هللا احلاكم النيسابوري ط دار الدعوة االسكندرية  املدخل إىل كتاب اإلكليل: -14
 ( ابألردية145يد النعماين)صللشيخ عبد الرش :تعليقات على املدخل لإلمام احلاكم النيشابوري -15
 ( ابألردية 151-143للشيخ عبد الرشيد النعماين)ص :تعليقات على املدخل لإلمام احلاكم النيشابوري -16


